
De commissie- en raads¬ver-
gaderingen worden live 
uitgezonden. Insprekers 

kunnen zich van te voren aanmelden via 
gri�e@heemstede.nl of (023) 548 56 46. 
De vergaderingen zijn online te volgen 
via gemeentebestuur.heemstede.nl.

12 januari 2022, 20.00 uur
➜ Raadscommissie Middelen
• Uitvoeringsprogramma 2022-2023 

programma Duurzaam Heemstede
• Voorstel voor verduurzamen eigen 

gebouwen jaarschijf 2022

13 januari 2022, 20.00 uur
➜ Raadscommissie Ruimte
• Vaststellen startnotitie en 

participatieplan voor de Woonvisie
• Verordening op de gemeentelijke 

adviescommissie en benoemen 
adviescommissie (Omgevingswet)

• Vaststellen plan van aanpak alternatief 
‘niet-actief-bewaakte-overweg’ 
Leyduin

• Verstedelijkingsstrategie 
Metropoolregio Amsterdam

• Startnotitie parkeren

Openingstijden gemeente
(Alleen op afspraak)
Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag 8.30 - 13.00 uur

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeente heemstede

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 52

Jaarwisseling 2021-2022

Kerstbomen ophalen 

Tijdens de jaarwisseling 
2021-2022 is het verboden 
om vuurwerk te vervoeren, 

te verkopen en af te steken. De 
regering verwacht daarmee de 
belasting van de zorg en andere 
hulpverleningsdiensten te verminderen. 
Het tijdelijke vuurwerkverbod geldt niet 
voor vuurwerk uit categorie F1. Zoals 
sterretjes, knalerwten, trektouwtjes en 
sierfonteintjes.
Tijdens de jaarwisseling geldt daarnaast 
een verbod op vreugdevuren, vuren in 
oliedrums, vuurkorven, carbidschieten, 
wensballonnen en alle andere vormen 
van open vuur in de openbare ruimte 
in Heemstede. De veiligheidsrisico’s zijn 
daarvoor te groot.

Vuurwerkoverlast
U kunt vuurwerkoverlast op verschillende 
manieren melden. Tijdens kantoortijden 
belt u met 14 023. Buiten deze tijden 
belt u met de politie via 0900 8844. In 
noodgevallen belt u 112. 
Informeer ons over vuurwerkoverlast. 
We gebruiken uw melding alleen voor 
evaluatiedoeleinden. Vul hiervoor het 
meldingsformulier in via heemstede.nl/
vuurwerk.

Vuurwerk inleveren
Heeft u vuurwerk in huis en wilt u er 
vanaf? Dit kan in de gemeente Velsen 

op 27, 28, 29 en 30 december tussen 
10.00 uur en 15.00 uur (gemeentewerf, 
Amsterdamseweg 10 in Velsen-Zuid). Kijk 
voor meer informatie op velsen.nl.

Afval
De ondergrondse containers voor oud 
papier, karton en PBD (plastic, blik en 
drinkpakken) worden op 31 december 
2021 afgesloten en in de loop van 1 
januari 2022 weer geopend. Het is 
verstandig uw eigen rolcontainer(s) ook 
op een veilige plek te stallen tijdens de 
jaarwiseling. 
Om brandgevaar, schade en vernieling te 
voorkomen mogen tot en met 2 januari 
2022 geen open of met zeil afgesloten 
(bouw)containers in de openbare 
ruimte zijn geplaatst. Dat geldt ook voor 
schaftketen en toiletunits.

De kerstboomverbranding 
in januari gaat niet door. 
Kerstbomen worden in speciale 

ingeplande ophaalronden in de tweede 
week van 2022 opgehaald. Kijk in de 
Meerlanden-app of in de afvalkalender op 
meerlanden.nl wanneer uw adres aan de 
beurt is.
Doet u uw kerstboom eerder de deur 
uit? Dan biedt u deze (in stukken 
geknipt) aan via de groene gft-rolemmer 

Gemeentelijke 
activiteiten

2-7 januari 2022, 15.00 uur
➜ Online fortnite toernooi 

van Epic Youth
Speciaal voor jongeren van 10 tot 23 
jaar. Inschrijven via epicyouth.nl.

6 januari 2022, 15.00-17.00 uur
➜ Online breakdance event
Dans mee tijdens de online breakdance 
event van Epic Youth. Inschrijven via 
epicyouth.nl.

6 januari 2022, 14.00-15.00 uur
➜ Overlastspreekuur 

Buurtbemiddeling
In verband met de aangescherpte 
coronamaatregelen is het maandelijkse 
overlastspreekuur telefonisch. U belt 
met Buurtbemiddeling via 
(023) 569 8883.

13 januari 2022, 19.30 uur
➜ Online workshop een band 

met uw baby opbouwen
In deze workshop leert u allerlei 
manieren om contact te maken met uw 
baby: in de buik en net na de geboorte. 
Inschrijven via cjgheemstede.nl.

of ondergrondse gft-container. Los 
geplaatste kerstbomen (naast de gft-
container) worden niet meegenomen.

Foutieve zin in brief 
Meerlanden over 
rolemmerstickers

Meerlanden stuurt elk jaar alle 
gebruikers van grijze rolemmers 
in Heemstede een brief met 
één of meerdere nieuwe 

rolemmerstickers. In deze brief staat een 
foutieve zin over de kleur van de stickers. 
De juiste tekst is: “In 2022 plakt u de 
blauwe sticker op de grote rolemmer en 
de gele sticker op de kleine rolemmer.” Bij 
de brief zit/zitten wel de sticker(s) met de 
juiste kleur voor dat speci�eke adres.

O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ aanleggen van uitweg/inrit, Burg. van 

Lennepweg 10
➜ plaatsen dakopbouw, Bernard 

Zweerslaan 75
➜ plaatsen dakraam, Chr. Bruningslaan 22
➜ plaatsen dakkapellen, Glipperweg 31
➜ verbreden uitweg/inrit, Heemsteedse 

Dreef 274
➜ plaatsen dakkapel, J. Dixlaan 34
➜ vervangen kozijnen van schoolgebouw, 

Koediefslaan 69
➜ plaatsen verlicht logo tegen de luifel, 

Raadhuisstraat 68

De gemeente publiceert 
o�ciële bekendmakingen 
en kennisgevingen van 
onder andere vergunningen, 

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

O�ciële bekendmakingen 

➜ vervangen van bestaande houten 
vloer door een schuimbeton vloer, 
Rhododendronplein 1

➜ splitsen van het pand, 
Zandvoortselaan 139A

Aanvraag omgevingsvergunning 
buiten behandeling gesteld:
➜ plaatsen dakopbouw, Madoerastraat 18

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ vergroten dakkapel, Abraham 

Kuyperstraat 12
➜ plaatsen dakopbouw, Bernard 

Zweerslaan 75
➜ plaatsen dakkapel, Dr. J.R. 

Thorbeckelaan 148
➜ plaatsen dakkapel, 

E. van Slogterenlaan 33
➜ plaatsen dakkapellen, Glipperweg 31

➜ plaatsen dakopbouw, Havenstraat 12
➜ plaatsen dakkapel, J. Dixlaan 34
➜ plaatsen dakkapellen, Troelstralaan 37C
➜ plaatsen dakkapel, verhogen van 

het dak, wijzigen kozijn, plaatsen 
dakopbouw, plaatsen toegangshek 
in het voorerfgebied en plaatsen 
�etsenberging, Valkenburgerlaan 4B

➜ afwijken van het bestemmingsplan 
voor verhuur elektrische boten en 8 
ligplaatsen, Van den Eijndekade (haven)

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan:
➜ afwijken van het bestemmingsplan 

voor verhuur elektrische boten en 8 
ligplaatsen, Van den Eijndekade (haven)

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen �etsenberging, E. van 

Slogterenlaan 16
➜ plaatsen verlicht logo tegen de luifel, 

Raadhuisstraat 68
➜ vergroten dakkapel, plaatsen 

dakkapel en een interne doorbraak en 
opvangconstructie dak, Reggelaan 13

➜ vervangen bestaande houten 
vloer door een schuimbeton vloer, 
Rhododendronplein 1
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Zo begint u 2022 goed: 
isoleer uw woning
Wat zijn uw goede voornemens? Meer 
sporten? Gezonder eten? Ons advies: 
begin 2022 goed door mee te doen aan 
de nieuwe isolatieactie in Heemstede. 
Zonder gedoe kunt u hiermee uw 
energierekening verlagen en het 
comfort in huis verhogen. En met die 
verhoogde subsidies zit u er niet alleen 
warmpjes bij, maar verdient u deze 
investering ook nog eens sneller terug.

Meer weten over woningisolatie? 
Geef u dan ook op voor het webinar 
op 18, 20 of 24 januari ‘s avonds. 
Ga voor meer informatie naar 
heemstededuurzaam.nl/isolatieactie.

Alles weten over 
borstvoeding?

Dan is de gratis online 
bijeenkomst van CJG 
Heemstede over borstvoeding 
een prima start! Tijdens de 
voorlichtingsbijeenkomst krijgt 

u informatie over borstvoeding. Ook 
bespreken we wat u kunt doen als het 
geven van borstvoeding niet loopt zoals 
u had gehoopt. We geven praktische 
informatie en er is volop ruimte om 
vragen te stellen. De eerstvolgende 
bijeenkomst is op dinsdag 18 januari 
2022 om 19.30 uur. Inschrijven kan via 
cjgheemstede.nl.




